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 Τὸ γενέθλιον τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. 

 Παναγιώτου νεομάρτυρος τοῦ Καισαρέως (1765). 

 Ἀθανασίου ὁσίου τοῦ Παρίου. 
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– ΜΜΜΜακαριώτατε, έχετε μιλήσει για την οικονομική κρίση, η οποία μα-
στίζει την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο την Ελλάδα, και έχετε πει ότι είναι 
μια μορφή πολέμου, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς, με θύματα και 
με θύτες. Μιλήστε μας γι’ αυτό, το πώς βλέπετε εσείς αυτή την κρίση 
και ποιος ο ρόλος της Εκκλησίας –αν θέλετε– για τα θύματά της; 
– ΑΑΑΑναφέρθηκα προηγουμένως στην αρρώστια, έτσι; Η οικονομική κρίση 
δεν ήρθε σαν αλεξίπτωτο από τον ουρανό, είναι μία συνέπεια μιας συμπε-
ριφοράς, ενός τρόπου ζωής του λαού μας. Έχω την εντύπωση ότι για μια 
περίοδο είχαμε πάρει μεγάλη φόρα, ότι πρέπει να ζούμε πολύ έτσι, ευτυχι-
σμένοι, με δανεικά. Αυτό τουλάχιστον για μένα αποτελούσε πάντοτε ένα 
ερώτημα. Θυμάμαι τον μακαρίτη τον πατέρα μου, που μας έλεγε πάντοτε 
«μη δανείζεστε». Εδώ οι μεγάλοι οικονομολόγοι είχαν τη βεβαιότητα ότι 
θα δανειστούμε και στο τέλος θα μας τα χαρίσουν οι άλλοι. Έχω την εντύ-
πωση ότι υπήρξε μια απλοποίηση για πολλά πράγματα, και κυρίως δεν υ-
πήρξε η ενημέρωση του κόσμου. Ο κόσμος ήταν ευτυχής, οι τράπεζες του 
έλεγαν «δανείσου για να κάνεις διακοπές». 

ΆΆΆΆρα, σε όλη αυτή την περιπέτεια, βεβαίως μπορεί να μην είναι α-
κριβές εκείνο το οποίο έχει λεχθεί κατά καιρούς ότι «όλοι τα φάγαμε», αλ-
λά έχει ένα στοιχείο αλήθειας ότι όλοι έχουμε, λίγο, με τον ένα τρόπο ή 
τον άλλο, με το δαχτυλάκι μας, πάρει κάτι από το μέλι αυτό. Δηλαδή, σε 
μια εποχή που μας έδιναν οι Ευρωπαίοι τόσα χρήματα για να υπάρξει ου-
σιαστική ανάπτυξη των υποδομών, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο τάδε 
που είχε δέκα πρόβατα, έπρεπε να τα δηλώσει εκατό, για να έχει μεγαλύ-
τερες  αποδοχές.  Αυτός   δεν  είναι  ο  επίσημος,  δεν  είναι  ο  πολιτικός,  είναι   ο  
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Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιγ΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιγ΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιγ΄ 11 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ρωµ. ιγ΄ 11 ---- ιδ΄ 4) ιδ΄ 4) ιδ΄ 4) ιδ΄ 4)    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. Ἡ νὺξ 

προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ 

ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσω-

μεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ· 

ἀλλ᾿ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ 

ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ 

εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν 

λάχανα ἐσθίει. Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων 

τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρί-

νων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυ-

νατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.  
 

 

απλός λαός. Αλλά και ο απλός λαός έκανε τέτοιες ζαβολιές, έτσι; Ή εκεί-
νοι οι οποίοι έπαιρναν επιδόματα, δήλωναν τυφλοί, ενώ δεν ήταν τυφλοί, 
ή κωφοί και δεν ήταν κωφοί. Έχουμε μέρος ευθύνης, λίγο ή πολύ, πάρα 
πολλοί άνθρωποι, υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν ευθύνη, δεν τίθεται 
ζήτημα. Αλλά γενικά μιλώντας, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη. 

ΣΣΣΣας είπα και προηγουμένως, η αντίσταση σε αυτό, δεν είναι οι γε-
νικές θεωρίες, να είσαστε καλοί άνθρωποι, να λέτε την αλήθεια και τέτοια 
πράγματα, είναι η καλλιέργεια μιας πνευματικότητας, ένας τρόπος ζωής. Τι 
είναι αυτό που σημαίνει πραγματικά μια ευλογημένη και ευτυχισμένη ζωή; 
Να έχεις περισσότερα χρήματα και να κάνεις περισσότερα ταξίδια; Ή να εί-
σαι πράγματι ένας άνθρωπος δίκαιος και αληθινός, ένας άνθρωπος της αγά-
πης; Εδώ είναι ο μεγάλος ρόλος της Εκκλησίας. Και καταλαβαίνουμε πά-
ρα πολύ. Και σας είπα, ποιος είναι ο καλός ορθόδοξος; Αυτός ο οποίος έχει 
κάνει ένα σωρό ζαβολιές και ο οποίος κάνει και μία αφιέρωση μιας εικό-
νας στην εκκλησία και έχει τη συνείδησή του ήσυχη; Ε, όχι δεν είναι έτσι. 

ΕΕΕΕμείς πρέπει να μιλήσουμε με προφητικό τρόπο και να πούμε «α-
κούστε, δεν είναι έτσι τα πράγματα». Αν διαβάσουμε όλα τα κείμενα τα ο-
ποία διαβάζονται στην Εκκλησία μας. Να μιλήσω για τη μεγάλη τη Σαρα-
κοστή, τις προφητείες του Ησαΐα, μιλούν αδιάκοπα για δικαιοσύνη και α-
λήθεια. Είναι ένα πρόβλημα, το οποίο με έχει πραγματικά απασχολήσει, 
ότι είναι ακατανόητα αυτά τα κείμενα σήμερα όπως διαβάζονται, γιατί εί-
ναι στη γλώσσα την πιο παλιά που την έχουμε αφήσει. Αλλά τα μηνύματα 
είναι    αυτά.   Αν    θες    πραγματικά    να   είσαι   ορθόδοξος,   δεν   μπορείς    να   είσαι  
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                ΑΑΑΑδελφοί, τώρα είναι πλησιέστερα σ’ εμάς η σωτηρία παρά τότε που επιστέ-
ψαμε. Η νύχτα επροχώρησε· η ημέρα επλησίασε. Ας πετάξουμε λοιπόν τα έργα 
του σκότους και ας οπλισθούμε με τα όπλα του φωτός. Ας είναι η συμπεριφορά 
μας σεμνή, όπως όταν είναι ημέρα, όχι συμπόσια και μεθύσια, όχι ακολασίες 
και ασέλγειες, όχι έριδες και ζηλοτυπίες, αλλ’ ενδυθήτε τον Κύριον Ιησούν 
Χριστόν και μη φροντίζετε διά την σάρκα διά να ικανοποιήσετε τας επιθυμίας 
της. Εκείνον που είναι ασθενής κατά την πίστιν, να τον δέχεσθε, αλλ’ όχι διά 
συζητήσεις γνωμών. Ο ένας πιστεύει ότι επιτρέπεται να φάγη από όλα, αλλ’ ο 
ασθενής τρώγει λάχανα. Εκείνος που τρώγει, ας μη περιφρονή εκείνον που δεν 
τρώγει, και εκείνος που δεν τρώγει, ας μη κρίνη εκείνον που τρώγει, διότι ο 
Θεός τον έχει δεχθή. Ποιος είσαι συ που κρίνεις ξένον υπηρέτην; Το αν θα στα-
θή ή θα πέση αφορά τον δικόν του κύριον, θα σταθή όμως, διότι ο Θεός έχει 
την δύναμιν να τον κάνη να σταθή. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

άνθρωπος ο οποίος κάνεις αδικίες, ο οποίος εκμεταλλεύεσαι τον άλλο, ο 
οποίος λες ψέματα, ο οποίος ζεις μια ζωή ανήθικη. Κατόπιν λες και ένα 
«Κύριε Ελέησον» και τέλειωσε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. 
– ΝΝΝΝιώθετε ίσως το γεγονός ότι έχει «στεγνώσει» από πνευματικότητα 
η Ορθοδοξία για τον Έλληνα; Ότι έχει γίνει απλώς μια συνήθεια, το 
Πάσχα, τα Χριστούγεννα, και κάπου εκεί τελειώνει το πράγμα; 
– ΘΘΘΘα σας έλεγα, αποφεύγω τις γενικότητες, ότι για τον Έλληνα έχει γίνει 
έτσι. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες για τους οποίους έχει γίνει έτσι. Αλλά υ-
πάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες για τους οποίους δεν έχει γίνει έτσι. Υ-
πάρχουν υπέροχοι άνθρωποι, οι οποίοι ζουν αληθινά, δεν κάνουν θόρυβο, 
ίσως δεν είναι γνωστοί πολύ, αλλά ζουν αληθινά την Ορθοδοξία με αυτόν 
τον τρόπο. Υπάρχουν όμως και άλλοι, που λέτε ότι προτιμούν να ανάψουν 
τη λαμπάδα και να φύγουν, και να μη μείνουν στη λειτουργία του Πάσχα, 
οι περισσότεροι. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απα-
σχολήσει. Ξέρω ότι πολλοί τώρα συζητούν για τις αιρέσεις, για το ένα, για 
το άλλο, εντάξει. 

ΓΓΓΓια εμένα εκείνο το οποίο βλέπω να πλανιέται είναι μια αδιαφορία 
και αν θέλετε δεν θα το έλεγα αθεΐα, οι λέξεις είναι πολύ βαριές. Μία α-
διαφορία, η οποία θέλει άλλους τρόπους για να ξεπεραστεί. Πρέπει να μι-
λήσουμε περισσότερο για τα βασικά θέματα της δικής μας της πίστεως. 
Θέλει δουλειά, και εδώ είναι μεγάλη η ευθύνη της Εκκλησίας. Δηλαδή 
καλές   είναι   οι   τελετές,   αλλά   δεν   φτάνουν.   «Ποιείν  δίκαια  και  αληθεύειν  α- 
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ρεστά παρά Θεώ μάλλον ή θυσιών αίμα». Θυμάμαι τώρα μιαν άλλη κριτι-
κή την οποία έκανε ο Ντοστογιέφσκι σχετικά με το ψέμα, γιατί νομίζω ότι 
το μεγάλο πρόβλημα και εδώ, είναι ότι το ψέμα έχει αθωωθεί. Δεν θεωρεί-
ται λάθος ή αμαρτία ή έγκλημα. Έλεγε λοιπόν ο Ντοστογιέφσκι, νομίζω 
στους «Αδερφούς Καραμαζώφ», «μη λέτε ψέματα στους άλλους, μη λέτε 
ψέματα στον εαυτό σας. Γιατί όταν λέτε ψέματα στον εαυτό σας και 
στους άλλους, σιγά σιγά θα χάσετε την εκτίμηση στον εαυτό σας και 
στους άλλους. Και όταν χάσετε την εκτίμηση στον εαυτό σας και στους 
άλλους, όλα τα πάθη ευκολότερα θα αναπτυχθούν, και κυρίως δεν θα 
μπορείτε να αγαπάτε. Και κατόπιν θα έχετε και το παράπονο ότι είστε αδι-
κημένοι. Είναι ωραίο να παίζει κανείς τον ρόλο του αδικημένου, έτσι»; 

ΤΤΤΤο παραφράζω, δεν θυμάμαι τις λέξεις ακριβώς του Ντοστογιέφ-
σκι. Αυτό δεν συμβαίνει; Έχουμε αθωώσει το ψέμα, είναι καθημερινή 
πραγματικότητα, και πολλές φορές μπορεί να γίνει και σπορ· το θεωρούμε 
αυτονόητο. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, όμως. Δηλαδή, δεν μπορεί να 
είναι αυτό ορθόδοξο. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ                  
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, Παρεκκλήσι Αγίας Αικατερίνης 7:00 π.μ.   
Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, Ι. Ν. Παναγίας Βαραμπά 7:00 π.μ.   
Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.     
Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, Άγιος Νικόλαος Μαρκ/λου 7:00 π.μ.    
2)                 ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ            (εντός του Ι. Ναού μας) 
Σάββατο 30 Ιουνίου 2018, 7:00 μ.μ. Αγιασμός & Μέγας Πανηγυρικός  
                                                             Εσπερινός.  
Κυριακή 1η Ιουλίου 2018, 7:00 π.μ.  Όρθρος & Πανηγυρική Θεία        
                                                             Λειτουργία                                                          
                                        &  7:00 μ.μ. Μεθέορτος Εσπερινός & Ιερό   
                                                             Ευχέλαιο.      
3)  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.  
Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 Απογευματινή Προσκυνηματική Εκ-
δρομή στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρυνού Με-
γάρων. Ώρα αναχώρησης 4:00 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισι-
τηρίου 15 €.  

ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & Α. ΚΟΥΜΠΗ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Τ.Κ. 19003, ΤΗΛ. / FAX: 22990 40040,  
e-mail: ag.nikolaosmark@yahoo.gr, ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΝΑΟΥ: www.agnikolaosmark.gr 

Κυριακή ∆΄ του Ματθαίου 


